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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 04 alternativas 

(a, b, c, d), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - O texto abaixo foi publicado recentemente no site do G1 e será a base para a questão 1 relativo a 

compreensão e interpretação textual:   

Por que pesquisadores estrangeiros estão preocupados com a conservação ambiental no Brasil? 

Efeitos do desmatamento nas florestas brasileiras têm consequências na produção de 

alimentos e na dinâmica climática global. Ambientalistas temem recuos na política de preservação, 

mas a preocupação com o Brasil é antiga. 

Um manifesto publicado na revista "Science" no fim de abril chamou atenção da comunidade 

científica internacional e da classe política brasileira. Mais de 600 pesquisadores pediram à União 

Europeia que condicione as parcerias com o Brasil à proteção ambiental. Afinal, por que há essa 

preocupação internacional? 

De acordo com cientistas ouvidos pelo G1 e pesquisas consultadas pela reportagem, o Brasil é 

importante para o equilíbrio ambiental do mundo inteiro pelas seguintes razões: 

• É o país mais biodiverso do mundo; 

• Está entre os líderes de produção de alimentos no planeta; 

• Grande cobertura florestal diminui as concentrações de carbono na atmosfera – o que impacta 

na temperatura média de todo o mundo. 

Por isso, alguns dados divulgados recentemente chamaram a atenção da comunidade 

científica internacional. A Amazônia perdeu 18% da área de floresta em três décadas, e o Brasil foi o 

país que mais desmatou em 2018. 

Embora esses dados apontem para anos anteriores e, portanto, outros governos brasileiros, 

ambientalistas preocupados com a possibilidade de a devastação se acentuar chamam atenção por 

medidas e situações ligadas à atual administração, do presidente Jair Bolsonaro. Veja quais: 

• Desistência de sediar a Conferência do Clima da ONU este ano; 

• Transferência da responsabilidade sobre demarcação de terras indígenas para o Ministério da 

Agricultura; 

• Possibilidade de retirar o Brasil do Acordo de Paris – intenção posteriormente rejeitada pelo 

presidente Jair Bolsonaro; 

• Possibilidade de fusão do Ibama com o ICMBio; 

• Demora na digitalização de processos do Ibama, impedindo a arrecadação de bilhões em 

multas; 
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• Declaração de Bolsonaro sobre 'limpa' no Ibama e no ICMBio; 

• Ministério do Meio Ambiente tira do ar site com mapas de áreas para conservação. 

Além da reação dos cientistas europeus, o Museu de História Natural de Nova York revogou 

o aluguel cedido a um evento que homenagearia Bolsonaro. 

Um dos motivos, segundo nota do estabelecimento, era a preocupação com a "necessidade 

urgente de conservar a Amazônia, que tem profundas implicações para a diversidade biológica, as 

comunidades indígenas, mudança climática e o futuro da saúde do nosso planeta". 

Fonte: https://g1.globo.com/natureza/noticia/ 

Atentando para o conteúdo explicitado pelo texto é CORRETO o que se diz em: 

a) Em recente documento publicado na revista "Science" a comunidade científica internacional 

e a classe política brasileira requereram que a União Europeia intensifique as parcerias com o 

Brasil quanto à proteção ambiental.  

b) A excessiva produção de alimentos e a ampla biodiversidade brasileira são fatores que 

contribuem para que o país eleve os índices do desiquilíbrio mundial. 

c) Entre os dados que foram divulgados, a diminuição da área da floresta Amazônica, chamou a 

atenção da comunidade científica internacional. 

d) O Museu de História Natural de Nova York organizou recente evento que homenageou o 

atual presidente Jair Bolsonaro sobretudo pois o mesmo revogou a hipotética  saída do Brasil 

do Acordo de Paris. 

2 - Observe a palavra em destaque em cada oração e seu emprego contextual e assinale a única 

alternativa que ESTÁ EM CONCORDÂNCIA com as atuais regras ortográficas: 

a) Preciso acordar todos os dias às cinco da manhã. 

b) Recomendaram-me que bebesse chá de alcaxofra três vezes por semana. 

c) Ela tirou uma mexa de cabelo da frente do olho. 

d) Espalharam as jóias durante o assalto. 

3 - Considerando o emprego contextualizado das palavras em destaque em cada oração, assinale a 

alternativa que indica, respectivamente, as seguintes classes de palavras: PRONOME, VERBO e 

PRONOME. 
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a) Talvez tu possas entender o meu amor. Mas se isso não acontecer, não importa. 

b) Quis ser um dia, jardineira de um coração. Cavei, plantei. Na terra ingrata nada criei.  

c) Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico na música de seus versos. 

d) Nas palmas de tuas mãos leio as linhas da minha vida. 

4 - Observe as frases abaixo e assinale aquela que NÃO HÁ EQUÍVOCO quanto à concordância 

verbal ou nominal: 

a) Haviam pessoas interessadas no leilão. 

b) Meus vizinhos lerão a matéria em breve. 

c) Os escritores brasileiros se destacarão no congresso de Linguística que ocorreu no último 

mês. 

d) Há bastante pedidos para as festas natalinas.  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Com relação aos aspectos históricos, geográficos, políticos, administrativos, institucionais, 

econômicos ou sociais do município de Arabutã, considerando os dados disponibilizados na página 

oficial do município e IBGE é CORRETO o que se afirma em:  

I – O município possui mais de 4000 eleitores. 

II – O município teve vários nomes antes do atual Arabutã. Um dos nomes atribuído foi Mauá o 

qual é conservado em monumento na praça central da cidade. 

III – O nome Arabutã deriva da língua alemã e quer dizer Nova Alemanha. 

IV – Os atuais chefes do Poder Executivo chamam-se Leani Kapp Schmitt e Olguin Ricardo 

Metz. 

V – Atualmente a Câmara de Vereadores é composta por 7 vereadores eleitos para o mandato de 

2017 a 2020.  

VI – Arabutã ocupa uma área, segundo o IBGE, de 133,014 km² e faz divisa com: Itá, Seara, 

Ipumirim e Concórdia. 
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VII – Pela Lei n.º 136/12, do deputado Moacir Sopelsa (PMDB), o município de Arabutã foi 

denominado como, “a Capital Brasileira da Cuca”. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, III, IV, V e VII estão corretas. 

c) Apenas as alternativas II, IV e VI estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, V e VI estão corretas. 

6 - Assinale a alternativa que apresenta os respectivos nomes dos presidentes dos seguintes países: 

China, Estados Unidos, Brasil e Bolívia. 

a) Xi Jinping, Barack Obama, Jair Bolsonaro e Nicolás Maduro. 

b) Imperador Naruhito, Donald Trump, Jair Bolsonaro e Nicolás Maduro. 

c) Imperador Naruhito, Donald Trump, Jair Bolsonaro e Evo Morales. 

d) Xi Jinping, Donald Trump, Jair Bolsonaro e Evo Morales. 

7 - Recentemente, foi publicado no Diário Oficial da União, mesmo sob polêmicas e protestos de 

inconstitucionalidade, o decreto, de número 9.785 que regulamentou a Lei nº 10.826, de 22 de 

dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a 

comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema 

Nacional de Gerenciamento Militar de Armas.  

Fonte: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto 

Quanto ao disposto no decreto acima mencionado ampliou-se o porte de arma de fogo para algumas 

categorias. Segundo o decreto poderão portar armas, EXCETO: 

a) Profissional da imprensa que atue na cobertura policial. 

b) Funcionário de banco que atua como caixa. 

c) Residente em área rural. 

d) Conselheiro tutelar. 
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8 - Observe o excerto abaixo: 

Mais de 2.000 pessoas foram detidas no país em 2019, a maioria durante protestos contra o 

governo - denunciou a ONG de direitos humanos Foro Penal nesta terça-feira (7). 

"De 1º de janeiro até maio de 2019 foram registradas 2.014 detenções, basicamente de pessoas que 

protestam", declarou em entrevista coletiva Alfredo Romero, diretor da Foro Penal, organização 

crítica do governo de Nicolás Maduro. Segundo Romero, mais de 800 pessoas continuam presas, 

incluindo vários militares. Na terça-feira passada, o líder opositor Juan Guaidó, reconhecido como 

presidente interino por cerca de 50 países, liderou uma fracassada rebelião de um reduzido grupo de 

militares. Maduro denunciou o movimento como uma tentativa de golpe de Estado. De acordo com a 

Foro Penal, 338 civis e militares foram detidos após a rebelião. "Ficaram privadas de liberdade 82 

pessoas", indicou Romero. A Procuradoria identifica "aproximadamente 233 pessoas detidas" em 

relação ao levante, assim como cinco mortos durante manifestações da oposição em apoio a esse 

movimento e nos protestos de 1º de maio. 

Fonte: Adaptado de: https://www.msn.com  

Diante do exposto, o que se noticia no excerto refere-se a qual país? 

a) Venezuela  

b) México  

c) Estados Unidos  

d) Colômbia  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ASSISTENTE SOCIAL 

9 - No livro “O Estudo Social em Perícias” é elencado um rol de itens que devem conter um 

Relatório Social: 

I - O objeto de estudo. 

II - Desenvolvimento e análise da situação. 

III - Apontar uma breve análise crítica e conclusões. 

https://www.msn.com/
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IV - Os sujeitos envolvidos e finalidade à qual se destina. 

V - Desenvolvimento e análise da situação. 

É correto afirmar que: 

a) Apenas I e III estão corretas. 

b) Apenas I, III e V estão corretas. 

c) Apenas I, II, IV e V estão corretas. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

10 - O artigo n.º 20 da Lei Orgânica de Assistência Social cita o Benefício de Prestação Continuada – 

BPC que tem papel importante na construção da política social. Considerando o contexto do mesmo, 

análise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

(  ) É considerada composição familiar para fins de concessão do BPC, o requerente, o cônjuge ou 

companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os 

filhos ou enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 

(  ) Considera-se impedimento de longo prazo, para fins do § 2º deste artigo, aquele que produza 

efeitos pelo prazo mínimo de 1 (um) ano. 

(  ) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família 

cuja renda mensal per capita seja inferior a ½ (meio) salário mínimo. 

(  ) O benefício de que trata este artigo pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro 

no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão 

especial de natureza indenizatória. 

(  ) A condição de acolhimento em instituição de longa permanência não prejudica o direito do 

idoso ou da pessoa com deficiência ao BPC. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é: 

a) F- V- V- V- V. 

b) F- F- V- V- V. 
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c) F- V- V- F- F. 

d) V- F- F- F- V. 

11 - O artigo n.º 16 da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS versa sobre as instâncias 

deliberativas do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, que são de caráter permanente e 

composição paritária entre governo e sociedade civil. Embasado no enunciado é correto afirmar: 

a) Conselhos Municipais de Assistência Social. 

b) Comissão de Intergestores Bipartite. 

c) Comissão de Intergestores Tripartite. 

d) Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social. 

12 - De acordo com a Lei n.º 8.080/90 do SUS é correto afirmar que: 

a) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

b) A iniciativa privada não participa do Sistema Único de Saúde – SUS. 

c) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os 

serviços de saúde que lhes correspondam. 

d) A saúde é direito fundamental do ser humano, e cabe apenas ao Estado prover condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

13 - Conforme a Lei n.º 8.080/90 do SUS estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução de 

ações de: 

I - Monitoramento da taxa de natalidade. 

II - Vigilância Sanitária. 

III - Saúde do Trabalhador. 

IV - Vigilância Social. 

V - Assistência Terapêutica Integral, inclusive farmacêutica. 

Quais são corretas? 
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a) Apenas I, IV e V. 

b) Apenas II, III e V. 

c) Apenas II, III e IV. 

d) Apenas I, II e III. 

14 - A década de 30 no Brasil é marcada pela expansão da ação social e o surgimento das primeiras 

escolas de Serviço Social. Nesta vertente surge à necessidade de formação técnica especializada. 

Assim é correto afirmar: 

a) Em 1936, foi fundada a Escola de Serviço Social de São Paulo, ligada à Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 

b) Em 1936, foi fundada a Escola de Serviço Social de São Paulo, ligada à Universidade de São 

Paulo. 

c) Em 1936, foi fundada a Escola de Serviço Social do Rio de Janeiro, ligada à Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro.  

d) Em 1936, foi fundada a Escola de Serviço Social do Rio de Janeiro, ligada à Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

15 - Segundo o Código de Ética do Assistente Social constitui-se um direito do assistente social. 

a) Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da Profissão. 

b) Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no 

atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. 

c) Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento 

da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos 

competentes. 

d) Ampla autonomia no exercício da Profissão, não sendo obrigado a prestar serviços 

profissionais incompatíveis com suas atribuições, cargos ou funções. 
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16 - A profissão de Assistente Social está regulamentada pela Lei número? 

a) 8.662 de 07/06/1993. 

b) 8.661 de 07/07/1994. 

c) 8.663 de 07/06/1998. 

d) 8.664 de 15/05/1995. 

17 - Considerando os serviços, benefícios, programas e projetos de Proteção Social assegurados pelo 

SUAS, qual das alternativas é da Proteção Social Básica tipificado? 

a) Programa Criança Feliz. 

b) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. 

c) Programa de Atenção à Criança com Deficiência. 

d) Serviço de Medidas Socioeducativas.  

18 - Em consonância com a Lei n.º 10.741 que dispõem sobre o Estatuto do Idoso é correto afirmar: 

a) As medidas de proteção ao idoso previstas nesta Lei serão aplicadas isoladamente, e levarão 

em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários. 

b) Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, 

dando-lhe aplicação diversa da de sua finalidade: Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 

c) As entidades de atendimento ao idoso serão fiscalizadas unicamente pelo Conselho 

Municipal de Assistência Social. 

d) O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, 

intelectuais e psíquicas. 

19 - Em conformidade com a LOAS a Política Nacional de Assistência Social é regida por 

princípios democráticos. De acordo com os mesmos é correto afirmar: 

I - Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
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II - Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e 

projetos.  

III - Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, especial 

para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem.  

IV -  Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 

garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais.  

V -  Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos 

recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.  

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas IV e V estão corretas. 

c) Apenas III e IV estão corretas. 

d) Apenas II e III estão corretas. 

20 - Em consonância com o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, analisar a 

sentença abaixo: 

O conselheiro tutelar, o técnico, a autoridade judicial, ou qualquer outro ator institucional ou social, 

na sua missão de velar pelos direitos da criança e do adolescente, ao se deparar com uma possível 

situação de negligência, ou mesmo de abandono, deve sempre levar em conta a condição 

socioeconômica e o contexto de vida das famílias bem como sua inclusão em programas sociais e 

políticas públicas (1ª parte), a fim de avaliar se a negligência resulta de circunstâncias que fogem ao 

seu controle e/ou que exigem intervenção no sentido de fortalecer unicamente os vínculos sociais (2ª 

parte). 

A sentença está: 

a) Totalmente correta. 

b) Correta somente em sua 1ª parte. 

c) Correta somente em sua 2ª parte. 

d) Totalmente incorreta. 

 


